
Μικρασιατική καταστροφή. Ἀνεί-
πωτος ὁ πόνος, καθώς ἀναλογίζεται
κανείς τά γεγονότα. 100 χρόνια ἀπό
τότε, καί οἱ πληγές ἀκόμα ἀνοιχτές. 

Μέσα ἀπό τίς πολλές σελίδες τῆς
φοβερῆς αὐτῆς τραγωδίας τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ θά ἑστιάσουμε σέ μία. Εἶναι αὐτή
πού ἔγραψε μέ τό αἷμα του καί τό
ἀδούλωτο φρόνημά του ὁ ἱερός
κλῆρος τῆς Μικρασίας. Βέβαια εἶναι
ἀδύνατο νά ὑπολογιστεῖ ὁ ἀριθμός
τῶν κληρικῶν, πρεσβυτέρων, διακό-
νων καί μοναχῶν πού σφαγιάστηκαν
ἀπό τίς τουρκικές ὀρδές. Κατά τούς
μετριότερους ὑπολογισμούς, ἀπό τό
1914 ἕως τό 1922, οἱ μάρτυρες ξεπερ-
νοῦν τούς 600. Σύμφωνα πάλι μέ
ἄλλες μαρτυρίες, ἀπό τούς 3.000 κλη-

ρικούς τῆς Μ.Ἀσίας ἐλάχιστοι σώθη-
καν. Μόνο στίς περιοχές Ἐφέσου,
Σμύρνης, Φιλαδελφείας, Περγάμου,
Μοσχονησίων καί Κυδωνιῶν τά θύμα-
τα ὑπολογίζονται σέ 347 ἐπί συνόλου
459 κληρικῶν. 

Κι αὐτό, γιατί τό μένος τῶν Τούρ-
κων στρεφόταν πάντα κατά τοῦ ἱεροῦ
κλήρου, ἐπειδή ἤξεραν καλά ὅτι αὐτός
ἦταν ὁ    θεματοφύλακας τῶν ἀξιῶν
πού ἔτρεφαν τόν ἑλληνικό λαό. 

Εἶναι φρικιαστικά τά μαρτύρια πού
ἐπινοοῦσαν οἱ Τοῦρκοι προκειμένου
νά βασανίσουν κληρικούς. Ἐνδεικτικά
ἀναφέρουμε μερικούς μόνο ἱερομάρ-
τυρες μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀνωνύ-
μων, πού τούς γνωρίζει μόνο ὁ οὐρα-
νός. 
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* Ἀρχιμανδρίτης Πλάτων Ἀιβαζί-
δης.   Ἦταν πρωτοσύγκελλος τοῦ Μη-
τροπολίτη Ἀμασείας Γερμανοῦ Καρα-
βαγγέλη. Καταγόταν ἀπό τήν Πάτμο.
Στίς 21 Σεπτεμβρίου 1921, σέ ἡλικία
70 ἐτῶν, ἀπαγχονίστηκε στήν Ἀμισό
τοῦ Πόντου μαζί μέ τό προσωπικό τῆς
Μητρόπολης καί ἄλλους 60 προκρί-
τους. 

* Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Ἀρχα-
ντζικάκης. Χρημάτισε καθηγητής τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ Ἱεροσολύμων. Τόν πετάλωσαν
καί τόν κομμάτιασαν στόν Βουτζά
τῆς Σμύρνης. Σύμφωνα μέ ἄλλες μαρ-
τυρίες τόν κάρφωσαν ἐπάνω σέ στασί-
δι τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου,
ὥσπου πέθανε ἀπό τούς πόνους. Καί
σύμφωνα μέ ἄλλους τόν σούβλισαν. 

* Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος    Νι-
κολόπουλος. Τόν πετάλωσαν στή
Σμύρνη στά πόδια καί στό στῆθος.

Γράφει ὁ γάλλος ἱστορικός καί δη-
μοσιογράφος René Puaux: “ τό πετά-
λωμα καί τό σαμάρωμα τό συνήθιζαν
οἱ Τοῦρκοι ὅταν βασάνιζαν ἱερεῖς, θέ-
λοντας σύν τοῖς ἄλλοις νά τούς παρο-
μοιάσουν μέ ὑποζύγια”.

* Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος   Βαρ-
δαλάχος. Τόν θανάτωσαν στήν πλα-
τεία τῶν Βρυούλων. 

* Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάσαφ. Κάηκε
ζωντανός στή Μαγνησία τῆς Μ.
Ἀσίας τό 1922. 

* Ἀρχιμανδρίτης Ματθίας. Ἦταν
ἁγιοταφίτης μοναχός μέ καταγωγή
ἀπό τήν Κύπρο, διευθυντής τῶν Ἑλλη-

νικῶν Σχολῶν Ναζλίου Σμύρνης. Τόν
σούβλισαν τό 1919. 

* Ἱερέας Λουκᾶς. Ἦταν ἐφημέριος
στήν Κύζικο. Μαρτύρησε τόν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 1919 σέ ἡλικία 85 ἐτῶν.

* Ἱερέας Γεώργιος Καρασταμάτης.
Ἐπίσης ὑπέργηρος, ἐφημέριος στό
Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρ-
τύρων τῆς Κρήνης (Τσεσμέ). Ὅταν
ἐξαιτίας τῶν βιαιοτήτων τῶν Τούρκων
οἱ κάτοικοι τῆς Κρήνης ζήτησαν κατα-
φύγιο στήν Ἑλλάδα, ὁ π. Γεώργιος
ἔμεινε μόνος στό χωριό μαζί μέ δύο
ἀκόμη γέροντες. Στίς 4 Σεπτεμβρίου,
τήν ὥρα τῆς Θ.Λειτουργίας, εἰσέβα-
λαν τσέτες στό ναό. Οἱ δύο γέροντες
ἔφυγαν, ἀλλά ὁ ἱερέας παρέμεινε· οἱ
τσέτες τόν ἀπαγχόνισαν ἀπό τήν
Ὡραία Πύλη. 

* Ἱεροδιάκονος Ἰωακείμ Γούναρης.
Μαρτύρησε στό Κορδελιό. 

* Ἱεροδιάκονος Ξενοφών Ραπτά-
κης. Τόν ἔσφαξαν στήν πλατεία τοῦ
Ἀϊδινίου, τόν Ἰούνιο τοῦ 1919. 

* Διάκονος Γρηγόριος. Στό Ναό
τῆς Ἁγίας Ἄννης Κορδελιοῦ. Τόν
στραγγάλισαν.

* Διάκονος Μελέτιος. Στό Ναό
Εὐαγγελιστρίας τῆς Σμύρνης. Τόν
σταύρωσαν σ’ ἕνα πεῦκο. 

* Μοναχοί  Ἀρκάδιος  καί         Γα-
βριήλ. Μαρτύρησαν στίς Κυδωνίες
(Ἀϊβαλί).

Ὁπωσδήποτε ὅμως μέσα στό μαρτυ-
ρολόγιο τῆς Μικρασιατικῆς τραγω-
δίας ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ μορ-
φές τῶν ἁγίων ἱεραρχῶν Χρυσοστό-
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Κατά κόσμον Χρυσόστομος Καλα-
φάτης. Γεννήθηκε στήν Τρίγλια τῆς
Βιθυνίας τό 1868 καί σπούδασε στή
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Τό
1902 ἐξελέγη Μητροπολίτης Δράμας
καί ἀνέπτυξε ἐκεῖ πλούσια θρησκευτι-
κή καί ἐθνική δράση. Ἀναχωρώντας
μάλιστα γιά τήν ἕδρα του εἶπε στόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰωακείμ τόν
Γ΄: “Θά ὑπηρετήσω τήν Ἐκκλησία καί
τήν Πατρίδα μέ ὅλη μου τήν καρδιά
καί μέ ὅλον μου τόν νοῦ, καί ἡ μίτρα,
πού τά ἅγια χέρια σου ἔβαλαν στό κε-
φάλι μου, ἄν πρόκειται νά χάσει τή
λάμψη της, ἄς γίνει ἀκάνθινο στεφά-
νι μάρτυρος Ἱεράρχου”. Ἡ δραστηριό-
τητά του ὅμως προκάλεσε ἀνησυχία
στήν τουρκική διοίκηση, ἡ ὁποία ἐπέ-
βαλε στό Πατριαρχεῖο νά τόν ἀνακα-
λέσει στήν Κωνσταντινούπολη. 

Τό 1910 ἐξελέγη Μητροπολίτης
Σμύρνης. Τό ἔργο του κι ἐδῶ ἦταν
ἀνάλογο μ’ἐκεῖνο στή Δράμα. Ἰδιαίτε-
ρα ἡ ἐθνική του δράση ἀρχίζει τό 1914,
ὅταν διωκόμενοι Ἕλληνες ἀπό τίς γύ-
ρω περιοχές συρρέουν στή Σμύρνη
ἀναζητώντας καταφύγιο. Περιθάλπει
χιλιάδες    πρόσφυγες, μέ ἀποτέλεσμα
ὁ εὐρωπαϊκός τύπος νά τόν ἀποκαλέ-
σει “ὁμηρικό ἥρωα”. 

Τό 1922, μετά τήν κατάρρευση τοῦ
μετώπου, ἡ Σμύρνη πλημμυρίζει ἐκ νέ-



μου Σμύρνης, Ἀμβροσίου Μοσχονη-
σίων, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Προκο-
πίου Ἰκονίου καί Εὐθυμίου Ζήλων.
Εἶναι οἱ καλοί ἐκεῖνοι ποιμένες, πού
ἀφοῦ ἔλαμψαν “ἐπί τήν λυχνίαν” καί
ὑπερμάχησαν ὑπέρ τοῦ λαοῦ, τίς φο-
βερές ὧρες τῆς καταστροφῆς ἀρνήθη-
καν νά ἐγκαταλείψουν  τό ποίμνιό

τους. Παρέμειναν μέ αὐτοθυσία κοντά
του καί μοιράστηκαν τήν τύχη του. Ἡ
Ἐκκλησία τούς κατέταξε μετά τῶν
Ἁγίων καί ὅρισε νά τιμᾶται ἡ μνήμη
τους, ὅπως καί τῶν ὑπολοίπων μαρτύ-
ρων, τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

Ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης 
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ου μέ πρό-
σ φ υ γ ε ς
ἀπό τό
ἐσωτερικό
τ ῆ ς
Μ.Ἀσίας .
Ὁ Μητρο-
π ο λ ί τ η ς
Χρυσόστο-
μος τρέχει
παντοῦ νά
τούς βοη-
θήσει, νά
τούς παρη-
γορήσει, νά τονώσει τό ἠθικό τους.
Παρακαλεῖ τούς προξένους τῶν μεγά-
λων δυνάμεων νά δεχτοῦν πρόσφυγες
στά καράβια τους. Καμιά ἀνταπόκριση
ὅμως στίς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις του. 

Πολλοί τόν συμβουλεύουν νά ἐγκα-
ταλείψει τή Σμύρνη, γιά νά σωθεῖ.
Ἀκόμη κι αὐτός ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν
καθολικῶν ἐξασφαλίζει θέση σ’ ἕνα
πλοῖο τῆς γραμμῆς καί προσπαθεῖ νά
πείσει τόν Χρυσόστομο νά φύγει.
Ἀλλά ἐκεῖνος δέν κάμπτεται.  «Ἀρχαία
παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου,
ἀλλά καί καθῆκον τοῦ καλοῦ ποιμέ-
νος» ἀπαντᾶ σταθερά “εἶναι νά πα-
ραμένει μέ τό ποίμνιό του... Ἄν ἔφευ-
γα, θά μέ κατεδίωκον αἱ σκιαί τοῦ ἱε-
ροῦ Πολυκάρπου καί τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Ε΄ ὡς προδότην καί ἀνά-
ξιον διάδοχόν των... Ἐφόσον καί ἕνας
ἀκόμη ἐκ τῶν πιστῶν τοῦ ποιμνίου
μου εὑρίσκεται ἐνταῦθα, εἶμαι ὑπο-
χρεωμένος νά μείνω καί ἐγώ. Ἀδυ-
νατῶ νά σᾶς ἀκολουθήσω». 

Καί ἀκολουθεῖ τό συγκλονιστικό
του μαρτύριο. Ὁ θηριώδης    Νουρε-

ντίν  πασάς, ὁ σφαγέας τοῦ λαοῦ τῆς
Σμύρνης, εἶναι ὁ δικαστής του. Τόν
παραδίδει στόν ὄχλο. Μανιασμένοι οἱ
Τοῦρκοι τόν ποδοπατοῦν, τοῦ
ξεριζώνουν τά γένια καί τά μαλλιά,
τοῦ βγάζουν τά μάτια, τοῦ κόβουν τή
μύτη καί τά αὐτιά. Ἕνα ἄγημα ἀπό
Γάλλους ναῦτες βρίσκεται κάπου ἐκεῖ
κοντά. Ἐξαγριωμένοι οἱ ναῦτες σηκώ-
νουν τά ὅπλα κατά τῶν Τούρκων.
Προφταίνει ὅμως ὁ ἀξιωματικός τους
καί τούς ἀπαγορεύει νά ἐπέμβουν
ἀπειλώντας τους μάλιστα μέ τό περί-
στροφο. Αὐτές ἦταν οἱ μυστικές συμ-
φωνίες πού εἶχαν συνάψει οἱ εὐρω-
παῖοι “σύμμαχοί μας” μέ τόν Κεμάλ,
ὥστε ἀνενόχλητοι οἱ Τοῦρκοι νά έπι-
δίδονται στίς ἀνήκουστες        θηριω-
δίες τους.  

Αἱμόφυρτος ὁ Ἱεράρχης ἔχει στραμ-
μένο στόν οὐρανό τό καταματωμένο
του πρόσωπο καί   ψιθυρίζει. “ Πάτερ
Ἅγιε, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι”. Ἀπό καιρό σέ καιρό ὑψώνει
κάπως τό δεξί του χέρι καί εὐλογεῖ τούς
διῶκτες του. Κάποιος τουρκοκρητικός
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Κατά κόσμον Ἀναστάσιος  Πλειαν-
θίδης. Γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1872.
Ἦταν ἕνας ἰδιαίτερα μορφωμένος ἱε-
ράρχης, πού εἶχε σπουδάσει στή Θεο-
λογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά
Ἱεροσόλυμα καί στή Θεολογική Ἀκα-
δημία τοῦ Κιέβου. Ὑπηρέτησε σέ πολ-
λές ἑλληνικές κοινότητες τῆς Κριμαί-
ας (Θεοδοσίας, Συμφερουπόλεως, Σε-
βαστουπόλεως). 

Χειροτονήθηκε βοηθός ἐπίσκοπος
τῆς Μητροπόλεως Σμύρνης τό 1913,
ἐνῶ τό 1919 ὁρίστηκε  πατριαρχικός
ἔξαρχος στά Μοσχονήσια καί τό 1922
τοποθετήθηκε ὡς Μητροπολίτης Μο-
σχονησίων, τῶν γραφικῶν νησιῶν τοῦ
Αἰγαίου μεταξύ Κυδωνιῶν(Ἀϊβαλί) καί
Λέσβου. Ἡ πατρική φροντίδα του
ἀνακούφισε τό χριστιανικό στοιχεῖο
τῆς περιοχῆς, πού εἶχε ταλαιπωρηθεῖ
ἀπό τίς ἐκτοπίσεις καί τήν τρομοκρα-
τία τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης κατά
τόν Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σέ ἡλικία 50 ἐτῶν, λίγους μόλις
μῆνες μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκό-
ντων του, τόν συνέλαβαν οἱ κεμαλι-
κοί. Ξέροντας τί τόν περιμένει κοίταξε
θαρρετά τούς διῶκτες του καί εἶπε:
«Δέν μέ φοβίζει νά πεθάνω  γιά τόν
Χριστό μου καί τήν Πατρίδα μου. Ἄς
γίνει ὅ,τι ἔχει ἀποφασίσει ὁ Κύριός
μου». Στίς 14 Σεπτεμβρίου 1922 ἐκτο-

πίστηκε μαζί μέ 6.000 χριστιανούς,
ὅσοι εἶχαν ἐπιζήσει ἀπό τούς προηγού-
μενους διωγμούς, καί 12 ἱερεῖς καί μο-
ναχούς στό ἐσωτερικό τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Κατά τήν πορεία ἀποφασίστη-
κε ἡ θανάτωσή του. Οἱ δήμιοί του
πρῶτα τοῦ κάρφωσαν πέταλα στά
πέλματα καί μετά τόν κομμάτιασαν.
Μαζί μέ τόν ποιμένα σφαγιάστηκαν
ὁμαδικά καί οἱ 6.000 χριστιανοί, κα-
θώς καί οἱ κληρικοί καί οἱ μοναχοί.
Ἦταν 15 Σεπτεβρίου τοῦ 1922. 
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Ἅγιος Ἀμβρόσιος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων

ἀναγνωρίζει τή χειρονομία τῆς εὐλο-
γίας καί μανιάζει. Κατεβάζει μέ ὁρμή
τό μαχαίρι του καί κόβει καί τά δύο
χέρια τοῦ δεσπότη. Ἐκεῖνος σωριάζε-
ται στή ματωμένη γῆ μέ στεναγμό

μᾶλλον ἀνακουφίσεως παρά πόνου.
Κάποιος ἄλλος τότε μέ δύο σφαῖρες
στό κεφάλι τόν ἀποτελειώνει. Τό
κομματιασμένο του σῶμα  τό πετοῦν
στά σκυλιά...

*





Ἀφιέρωμα στούς ἱερομάρτυρες τῆς Μικρασίας

Γεννήθηκε στή Μαγνησία τῆς
Μ.Ἀσίας τό 1864. Τό κοσμικό του
ὄνομα ἦταν Ἀναστάσιος Ἀντωνιάδης
ἤ Ὠρολογᾶς. Σπούδασε στή Θεολογι-
κή Σχολή τῆς Χάλκης. Τό 1902 χειρο-
τονήθηκε Μητροπολίτης Τιβεριουπό-
λεως καί Στρωμνίτσης, στήν ὁποία
ἀγωνίστηκε γιά τή διατήρηση τοῦ
ἑλληνορθόδοξου στοιχείου τῆς πε-
ριοχῆς. Γιά τόν λόγο αὐτό, μέλη τοῦ
βουλγαρικοῦ κομιτάτου προσπάθη-
σαν πολλές φορές νά τόν δολοφονή-
σουν. Ἦταν τά δύσκολα χρόνια τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.

Ἡ τουρκική κυβέρνηση, ὅταν πλη-
ροφορήθηκε τήν ἐθνική δράση τοῦ
Γρηγορίου, ἀνάγκασε τό Οἰκουμενικό

Πατριαρχεῖο νά τόν ἀπομακρύνει.
Ἔτσι, μέ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου
μετατέθηκε στή νεοσύστατη Μητρό-
πολη Κυδωνιῶν, στίς 22 Ἰουνίου 1908,
μέ ἕδρα τίς Κυδωνίες(Ἀιβαλί). Ἐκεῖ
συνέχισε τήν ἐθνική του δράση. 

Τό ἔτος 1922 ἔκανε συνεχεῖς ἐκκλή-
σεις πρός τή δημογεροντία τῶν Κυδω-
νιῶν νά διαφύγουν οἱ Ἕλληνες πρός τή
Μυτιλήνη, γιά νά σωθοῦν. Δέν εἰσα-
κούστηκε, μέ ἀποτέλεσμα στίς 22
Αὐγούστου 1922 οἱ τσέτες νά   σφα-
γιάσουν 4.000 Ἕλληνες. Μέ δική του
παρέμβαση ἑλληνικά πλοῖα μέ ἀμερι-
κανική σημαία παρέλαβαν 20.000
Ἕλληνες τῆς εὐρύτερης μητροπολι-
τικῆς ἐπαρχίας του. Ὁ ἴδιος ἀρνήθηκε
νά διαφύγει μαζί τους, ἐφόσον παρέ-
μεναν ἀκόμη Ἕλληνες ἐκεῖ. 

Στίς 30 Σεπτεμβρίου 1922 συνελή-
φθη ἀπό τόν κεμαλικό στρατό μαζί μέ
22 ἱερεῖς. Μετά ἀπό βασανιστήρια
τεσσάρων ἡμερῶν τούς ἔβγαλαν
ὅλους ἔξω ἀπό τήν πόλη πρός τό
Ἁγιασμάτι καί μπροστά στά μάτια τοῦ
Μητροπολίτη Γρηγορίου ἔσφαξαν
ἕναν-ἕναν τούς τιμίους ἱερεῖς του, τόν
καθένα μέ διαφορετικό τρόπο. Γιά τόν
Γρηγόριο ἔσκαψαν ἕναν βαθύ λάκκο,
γιά νά τόν θάψουν ζωντανό. Δέν πρό-
λαβαν ὅμως, γιατί ὁ σεβάσμιος ἱεράρ-
χης ξεψύχησε στό χεῖλος τοῦ τάφου
ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο. 



Ἅγιος Γρηγόριος, Μητροπολίτης Κυδωνιῶν

Ἅγιος Προκόπιος, Μητροπολίτης Ἰκονίου
Ὁ κατά κόσμον Προκόπιος Λαζαρί-

δης γεννήθηκε στά Τύανα τῆς Καππα-
δοκίας τό 1859. Ἀποφοίτησε ἀπό τή

Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης τό 1889.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Γέ-
ροντά του Μητροπολίτη Μελενίκου 
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Προκοπίου (1889-1891). Στό Μελένι-
κο μάλιστα ἀνέπτυξε σημαντική κηρυ-
κτική δραστηριότητα, καθώς ὁ Μη-
τροπολίτης Προκόπιος κατά τήν
ἀπουσία του ἀπό τήν πόλη τόν ἄφηνε
ὡς ἀντιπρόσωπό του.  Τόν Μάιο τοῦ
1891 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί
ἔλαβε τό ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.
Ὑπηρέτησε σέ διάφορες Μητροπόλεις. 

Ὡς Μητροπολίτης Δυρραχίου
ἐργάστηκε μέ ἀφοσίωση γιά τόν πνευ-
ματικό καταρτισμό τοῦ ποιμνίου του
καί εἰδικά γιά τή στήριξη τῶν κρυπτο-
χριστιανῶν τῆς περιοχῆς Σπαθίας τῆς
Βορείου Ἠπείρου. Ἡ ὀθωμανική διοί-
κηση θορυβημένη ἀπό τή δράση του
στούς κρυπτοχριστιανούς ζήτησε καί
πέτυχε τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό
Δυρράχιο. 

Τό 1911 ἐξελέγη Μητροπολίτης
Ἰκονίου, στή Μικρά Ἀσία, ὅπου ἀνέ-
πτυξε πολύπτυχη δράση σέ ποιμαντι-
κό, ἐθνικό καί ἐκπαιδευτικό ἐπίπεδο.
Συνέστησε νέες ἑλληνικές κοινότη-
τες, ἵδρυσε πολλά σχολεῖα καί ἀνή-
γειρε ναούς. Ὑπερασπίζοντας τήν
ὀρθή χριστιανική πίστη πρωτοστάτη-
σε στήν ἀναχαίτιση τῆς προσπάθειας
τῶν Νεοτούρκων νά ὀργανώσουν
τουρκορθόδοξη   «Ἐκκλησία» ἀνεξάρ-
τητη ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο, ἡ ὁποία θά χρησιμοποιοῦσε ἀπο-
κλειστικά τήν τουρκική γλώσσα πρός
παραπλάνηση τῶν πιστῶν. Γιά τό σκο-
πό αὐτό πίεζαν ἱερεῖς νά προσχωρή-
σουν σέ αὐτό τό “ἐκκλησιαστικό” μόρ-
φωμα, ἐνῶ τό χριστιανικό ποίμνιο προ-
σπαθοῦσαν νά τό  προσεταιριστοῦν μέ
τή βία. Ἰδιαίτερα στήν εὐρύτερη ἐκείνη
περιοχή τῆς Ἀνατολίας-στά βάθη τῆς
Μ.Ἀσίας-εἶχαν ἐγκλωβίσει τούς ὀρθο-
δόξους καί τούς ὑπέβαλλαν σέ φοβερές
κακώσεις ὥστε νά ἀποσκιρτήσουν ἀπό
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Οἱ  προ-
σπάθειές τους ὅμως ἀπέτυχαν, γιατί οἱ
χριστιανοί παρέμεναν σταθεροί, ἀπο-
φασισμένοι γιά τό μαρτύριο. Τελικά οἱ
τουρκικές ἀρχές διέταξαν τήν ἐξορία
τοῦ Προκοπίου ἀπό τό Ἰκόνιο, ὁ
ὁποῖος στίς 20 Σεπτεμβρίου 1920 φυ-
λακίζεται καί στή συνέχεια ἐξορίζεται
στό Ἐρζερούμ.

Μετά ἀπό ἀφόρητες ψυχικές καί
σωματικές ταλαιπωρίες, στίς ὁποῖες
εἶχε ὑποβληθεῖ, παρέδωσε τήν ψυχή
του ἀπομονωμένος στή Μονή Τιμίου
Προδρόμου στά Φλαβιανά (σήμερα
Ζεντή Ντερέ), κοντά στήν Καισάρεια,
στίς 20 Ἀπριλίου 1923.  

 Ἀφιέρωμα στούς ἱερομάρτυρες τῆς Μικρασίας
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Ἀφιέρωμα στούς ἱερομάρτυρες τῆς Μικρασίας

Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ζή-
λων-Ἀμασείας Εὐθύμιος (Ἀγριτέλλης)
γεννήθηκε στά Παράκοιλα τῆς Λέ-
σβου τό 1876. Τό βαπτιστικό του ὄνο-
μα ἦταν Εὐστράτιος. 

Σέ ἡλικία ἐννέα ἐτῶν πῆγε κοντά
στό νονό του, Ἄνθιμο Γεωργέλλη,
ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰγνατίου.
Ἐκεῖ ἔμεινε σάν “καλογεροπαίδι” .
Ἀργότερα θέλησε νά γίνει μοναχός.
Μέ τήν κουρά του πῆρε τό ὄνομα
Εὐθύμιος. Σπούδασε στή Θεολογική
Σχολή τῆς Χάλκης καί στή συνέχεια
ὑπηρέτησε μέ ἐπιτυχία ὡς ἐκπαιδευτι-
κός καί ὡς ἱεροκήρυκας. 

Στίς 27 Ἰουνίου 1912 χειροτονεῖται
βοηθός   Ἐπίσκοπος τοῦ Γερμανοῦ

Καραβαγγέλη, πού ἦταν τότε Μητρο-
πολίτης Ἀμασείας τοῦ  Πόντου  καί
παίρνει τόν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου Ζή-
λων.

Ἡ Μητρόπολη Ἀμασείας εἶχε ἕδρα
τήν Ἀμισό (Σαμψούντα), γιατί στήν
περιοχή αὐτή ἦταν συγκεντρωμένος ὁ
περισσότερος ἑλληνικός καί χριστιανι-
κός πληθυσμός.  Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος
Εὐθύμιος ἔρχεται στίς 6 Αὐγούστου
1912 στήν Ἀμισό καί ἀναλαμβάνει τά
καθήκοντά του . Στίς 14 Ἰανουαρίου
1913 τοποθετεῖται Ἐπίσκοπος Πά-
φρας ἤ Ἀλύας. Ἔτσι τώρα ἔχει διπλή
εὐθύνη. Νά ἀναπληρώνει τόν Μητρο-
πολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, πού
ἀπουσίαζε συχνά ἀπό τήν ἔδρα του, ὡς
συνοδικός,  καί νά εἶναι καί Ἐπίσκοπος
τῆς Πάφρας. 

Γιά δέκα περίπου χρόνια ἐργάστηκε
στήν περιοχή τῆς Πάφρας. Βοήθησε σέ
μεγάλο βαθμό τήν παιδεία καί τήν κοι-
νοτική ὀργάνωση. Ἐπισκεπτόταν ὅλα
σχεδόν τά χωριά τῆς περιοχῆς Πά-
φρας, τά ὁποῖα ἀνέρχονταν σέ 130 καί
ἦταν ὅλα ἀμιγῶς ἐλληνικά. Συγχρό-
νως ἀρχίζει νά χτίζει μέσα στήν πόλη
τῆς Πάφρας διάφορα σχολεῖα καί φρο-
ντίζει γιά τήν τοποθέτηση σ’αὐτά κα-
ταλλήλων δασκάλων. Χτίζει σέ 40 πε-
ρίπου χωριά ἐκκλησίες καί χειροτονεῖ
δεκάδες ἱερεῖς. Ἤθελε νά μή στερεῖται
καί τό μικρότερο χωριό τόν δάσκαλο
καί τόν παπά, πού θεωροῦσε ὅτι ἦταν
πρωτεργάτες στήν ἐθνική καί πνευμα-
τική ἀνάπτυξη τῆς κάθε περιοχῆς.
Προσπαθοῦσε ἐπίσης μέ κάθε τρόπο
νά ξεσηκώσει τούς Ἕλληνες, ὥστε νά
διεκδικήσουν τήν ἐλευθερία τους. 



Ἅγιος Εὐθύμιος, Ἐπίσκοπος Ζήλων

*





Κατά τή φοβερή γενοκτονία τῶν
Ποντίων ὁ Ἐπίσκοπος  Εὐθύμιος μέ
κίνδυνο τῆς ζωῆς του ἐπισκέπτεται
ὅλες τίς περιοχές γιά νά προσφέρει
βοήθεια σέ ὅσους βρίσκονται σέ ἀπό-
γνωση ἀπό τούς διωγμούς. Τό 1917
ἀναλαμβάνει ἡγετικό ρόλο σέ ἔνο-
πλες ὁμάδες ἀνταρτῶν. 

Ἀπό τή δραστηριότητα τοῦ δεσπότη
Εὐθυμίου καί τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν ἀνταρτῶν στά βουνά οἱ Τοῦρκοι
ἀνησύχησαν. Ὁ δεσπότης τῆς Πάφρας
ἄρχισε νά παρακολουθεῖται στενά ἀπό
Τούρκους ἀστυνομικούς, ἀλλά καί ἀπό
πολίτες. Στίς 21 Ἰανουαρίου 1921 οἱ
κεμαλικοί μπαίνουν στή Μητρόπολη
Ἀμασεία καί τόν συλλαμβάνουν μαζί
μέ προύχοντες τῆς πόλης καί τόν
Ἀρχιμανδρίτη Πλάτωνα Ἀϊβαζίδη.
Τόν ὁδηγοῦν στίς φυλακές Σούγια τῆς
Ἀμάσειας, ὅπου τόν βασανίζουν. Μέ
ἐπιστολή του στήν κυβέρνηση τῆς
Ἄγκυρας ἀναλαμβάνει προσωπικά
ὅλες τίς εὐθῦνες γιά τήν ἀντίσταση
τῶν Ἑλλήνων κατά τῶν Τούρκων,
προκειμένου νά ἀπαλλάξει τούς συ-
γκατηγορουμένους του. Καμιά ἀπά-
ντηση ὅμως δέν τοῦ δόθηκε. Τήν ἡμέ-
ρα τοῦ Πάσχα, 18 Ἀπριλίου 1921, οἱ
Τοῦρκοι τόν ὁδηγοῦν στά σκοτεινά
μπουντρούμια τῶν φυλακῶν. Μέσα
σ᾽αὐτό τό κολαστήριο ὁ Ἐπίσκοπος
ἀκούγεται νά ψάλλει τήν Παράκληση
τῆς Παναγίας καί τή νεκρώσιμη ἀκο-
λουθία κηδεύοντας τόν ἑαυτό του.
Στίς 29 Μαΐου 1921 ὁ Εὐθύμιος παρέ-
δωσε τήν ψυχή του ὑποκύπτοντας
στά βασανιστήρια. Εἶναι ὁ πρῶτος
μαρτυρικός Ἱεράρχης τῶν τρομερῶν
ἐκείνων χρόνων.

* * *
Αὐτό ἦταν πάντοτε τό ἦθος τῶν Ἱε-

ραρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας. Ἀσυμβίβαστοι καί ἀνυπο-
χώρητοι στά θέματα τῆς πίστεως καί
τῆς ἀρετῆς. Δέν ἔψαχναν βολικές λύ-
σεις γιά νά μή χάσουν τά κεκτημένα
τους. Γενναῖα βάδιζαν στό μαρτύριο.
Καί τό ποίμνιό τους  ἀκολουθοῦσε.
Μέ θαυμαστή ἐγκαρτέρηση καί
πνεῦμα αὐτοθυσίας. Μιά μόνο μικρή
φράση, ὅτι ἀρνοῦνται τήν πίστη τους,
θά τούς ἐξασφάλιζε τή ζωή, τήν περι-
ουσία καί τήν       παραμονή στόν τόπο
τους. Οὔτε κἄν τό συζήτησαν. Κι ἔτσι
μέ πύρινα γράμματα γράφτηκαν στήν
ἱστορία ἐτοῦτοι ἐδῶ οἱ ἀριθμοί:
700.000 νεκροί, 1.500.000 πρόσφυ-
γες.   Καί ὁ οὐρανός γέμισε μέ Μάρτυ-
ρες, προσφορά τῶν ἁγιασμένων χω-
μάτων τῆς Μικρασίας. Καί ἡ Ἑλλάδα
διέσωσε τόν πνευματικό της πλοῦτο,
καθώς μπολιάστηκε μέ τούς θησαυ-
ρούς τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδο-
σης, πού οἱ πρόσφυγες κουβάλησαν ὡς
τό πολυτιμότερο πού μποροῦσαν νά
πάρουν μαζί τους. 

Ποιό εἶναι τό μήνυμα γιά ἐμᾶς, τούς
“εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς καταντή-
σαντας;” Μᾶς τό στέλνει ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος, γόνος κι αὐτός τῶν ἀλησμό-
νητων πατρίδων: “Αἱ γενεαί λαμβά-
νουσιν ἐκ τῶν προγόνων ὅσα ἱερά,
ὅσα εὐγενῆ, ὅσα ἀγαθά... ὅσα ἔνδο-
ξα˙ἔχουσι δέ καθῆκον ἱερόν νά δια-
φυλάξωσι τήν παρακαταθήκην ἀλώ-
βητον... διότι ἄλλως, δείκνυνται προ-
δόται τῆς Πατρίδος”. 

 Ἀφιέρωμα στούς ἱερομάρτυρες τῆς Μικρασίας

* Οἱ ἁγιογραφίες εἶναι ἀπό τήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Νεκταρίου  Ἄνω Γλυφάδας.





    
  









 



   

     





 
   


   

    
     
   

 




 







  





Ἡ Καρβάλη (Γκέλβερι) τῆς Καππα-
δοκίας (ἀρχαία Ναζιανζός) μέ τό Ναό
τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

 





 





 
     


 
 
   

 


   
 

 






 

 
 

 
 
   

 

 
    


 
     


  

    
 

     
     
 
 
 



     

 




 


 
  






 






 


    



    
  
 
    

 





 
 
     

  
 




 

 

 



  

 
 
 
 

    
  




  
 

    

 



    


 








   

 



  


 
 
      
  
 



     
 

 



     




 
 
   

 
 


 

 


 
 
 



 
  

   
    
 
 


 

  
    
     

 
    
   


 
 






 


   



 
 

  
      
 
  

 




 

 



* Ἅγιος Νεκτάριος.
Ὁ λαοφίλητος Ἅγιος τῶν Ἑλλήνων

καί ὄχι μόνο. Πατρίδα του ἡ Σηλυβρία
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ὅπου εἶδε τό
φῶς στά 1846. Τό κοσμικό του ὄνομα
ἦταν Ἀνα-
στάσιος Κε-
φαλάς. Μι-
κρό παιδί ξε-
ν ι τ ε ύ ε τ α ι
στήν Κων-
σταντινούπο-
λη, ὅπου
ἐ ρ γ ά ζ ε τ α ι
σκληρά, γιά
νά βγάλει τά
πρός τό ζῆν,
ἐνῶ τά βρά-
δια μελετᾶ
μόνος του.  

Τό 1866
δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι
δ ά σ κ α λ ο ς
στό χωριό
Λιθί τῆς Χί-
ου. Ὁ     πό-
θος του γιά
τή μοναχική
ζωή τόν ὁδη-
γεῖ στή Νέα Μονή τῆς Χίου, ὅπου τό
1876 κείρεται μοναχός μέ τό ὄνομα
Λάζαρος. Τό ὄνομα Νεκτάριος τό ἔλα-
βε κατά τή χειροτονία του σέ διάκονο
τό 1877.

Μέ τήν ὑποστήριξη ἑνός πλούσιου
καί εὐλαβοῦς κατοίκου τῆς Χίου καί
κατόπιν τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
Σωφρόνιου συνεχίζει τίς σπουδές του
στήν Ἀθήνα καί τό 1885 παίρνει τό
πτυχίο του ἀπό τή    Θεολογική Σχο-
λή. 

Στήν Ἀλεξάνδρεια χειροτονεῖται
Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Ὅμως
ἀναγκάζεται νά ἐγκαταλείψει τό ἀγα-
πημένο του ποίμνιο καί νά φύγει στήν
Ἑλλάδα συκοφαντημένος ἀπό φθόνο.

Σέ ὅλη του τή
ζωή σηκώνει τόν
σταυρό τῆς περι-
φρόνησης, τῆς
συκοφαντίας καί
τῶν στερήσεων μέ
ταπείνωση καί
ὑπομονή ἀνεξά-
ντλητη. Εἶναι ὁ
ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης, πού δίνει
συνεχῶς χωρίς νά
κρατᾶ γιά τόν
ἑαυτό του οὔτε
τά ἀναγκαῖα. 

Ἀ ν α β ά θ μ ι σ ε
πνευματικά τή Ρι-
ζάρειο Ἐκκλησια-
στική Σχολή κατά
τά χρόνια πού
διετέλεσε διευθυ-
ντής της. Τό 1904
ἵδρυσε τή Μονή
τῆς Ἁγίας Τριά-

δος στήν Αἴγινα, ὅπου ἐγκαταβίωσε
τά τελευταῖα του χρόνια, ὑφιστάμενος
νέες διώξεις καί ψευδεῖς καταγγελίες.

Αὐτόν τόν συκοφαντημένο Ἅγιο ὁ
Θεός τόν δόξασε ἀναδεικνύοντάς τον
βρύση θαυμάτων, τόσο κατά τήν ἐπί-
γεια ζωή του,ὅσο καί μετά τήν κοίμη-
σή του στίς 9 Νοεμβρίου 1920. 

Γιά περισσότερα ἀπό τριάντα χρό-
νια τό ἅγιο σκήνωμά του παρέμενε
ἄφθορο καί ἀνέβλυζε μύρο.Ἡ ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξή του ἔγινε τό 1961. 

Σύγχρονοι Ἅγιοι γόνοι τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων

Σύγχρονοι Ἅγιοι
γόνοι τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων

   



* Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Ἡρα-
κλείας καί Ραιδεστοῦ. 

‘Υπῆρξε φίλος τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου. Σύγχρονός του  σχεδόν, γεννήθηκε
τό 1844 στό Χρυσάμπελο (Κούμβαο)
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, πού ἀπέχει
περίπου 80 χιλιόμετρα ἀπό τή Σηλυ-
βρία. Τό ἐπώνυμό του ἦταν Καλλίδης.
Φοίτησε στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική
Σχολή καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Χρημάτισε
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως
Ἡρακλείας καί Ραιδεστοῦ. Κατόπιν
χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ
καί στή συνέχεια ἐξελέγη Μητροπολί-
της Τραπεζοῦντος. Τό 1885 ἔγινε Μη-
τροπολίτης  Θεσσαλονίκης, τό 1889
Ἰωαννίνων καί τό 1902 Ἡρακλείας καί
Ραιδεστοῦ.

Ὅλη ἡ ζωή του χαρακτηρίζεται ἀπό
τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου
του, ὑπέρ τῆς διαφύλαξης τῆς ὀρθό-
δοξης πίστης καί ὑπέρ τοῦ ἔθνους.
Διακρίθηκε ἐπίσης γιά τήν ἀνεξικακία
του καί τήν ἀσκητική του ζωή. 

Ἔζησε τό δράμα τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν

Ἑλλήνων ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες
τους στή Μ.Ἀσία καί τήν Ἀνατολική
Θράκη. Σάν ἄλλος Μωυσῆς ὁδήγησε
μέ ἀσφάλεια τό ποίμνιό του  στήν
Ἑλλάδα κατά τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν. Ἐγκαταστάθηκε στή
Θεσσαλονίκη, ὅπου καί ἐκοιμήθη τό
1925. Τό 1979 ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν
ἱερῶν λειψάνων του, τά ὁποῖα βρέθη-
καν εὐωδιάζοντα καί  ἐπιτελοῦν πολ-
λά θαύματα. Φυλάσσονται σέ λάρνα-
κα μέσα στό Ναό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
Θεσ/νίκης. Τό 2003 ἔγινε ἡ ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξή του. 

* Ἅγιος Σάββας ὁ ἐν Καλύμνῳ

Γεννήθηκε τό 1862 στήν Ἡρακλεί-
τσα τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Τό κο-
σμικό του ὄνομα ἦταν Βασίλειος. Ἀπό
μικρός εἶχε κλίση στή μοναχική ζωή.
Ἀσκήθηκε στό Ἅγιο Ὄρος, στούς Ἁγί-
ους Τόπους καί στήν Πάτμο. Τό 1903
χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Τό 1919
μεταβαίνει στήν Αἴγινα μετά ἀπό πρό-
σκληση τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου. Παραμέ-
νει ἐκεῖ  διακονώντας τή Μονή τοῦ
Ἁγίου ὡς λειτουργός καί μετά τήν κοί-

Σύγχρονοι Ἅγιοι γόνοι τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων  

   





μησή του καί ὡς πνευματικός.
Τό 1926 ἀναχωρεῖ γιά τήν Κάλυμνο

καί ἐγκαταβιώνει στήν Ἱ. Μονή
Ἁγίων Πάντων. Ἐδῶ ἐπεκτείνει τά
κτίσματα, ἀσχολεῖται μέ τήν ἁγιογρα-
φία, τελεῖ τά Θεῖα Μυστήρια καί τίς
ἱερές Ἀκολουθίες, ἐξομολογεῖ, διδά-
σκει ἔργῳ καί λόγῳ, βοηθᾶ χῆρες,
ὀρφανά καί φτωχούς. Ἡ ζωή του χα-
ρακτηρίζεται ἀπό τήν ταπείνωση,
τήν ἄσκηση καί  τήν προσφορά. Ἡ
σκληρή ἄσκησή του τοῦ χάρισε καί
τήν εὐωδία τοῦ σώματός του ἐνόσω
ζοῦσε. Αὐτή ἡ εὐωδία ἐξῆλθε καί
ἀπό τό μνῆμα του κατά τήν ἐκταφή
του. Ὁ Θεός τόν χαρίτωσε μέ τό χά-
ρισμα τῆς θαυματουργίας, ἐνῶ ἡ
Ἐκκλησία τόν κατέταξε ἐπίσημα στό
ἁγιολόγιό της τό 1992. 

* Ἅγιος Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης

Γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1844. Τό
κοσμικό του ὄνομα ἦταν Δημήτριος.
Ἔχοντας τόν πόθο τῆς μοναχικῆς
ζωῆς ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί, κατά
τήν ὑπόδειξη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου

τῆς Πάρου, ἐκάρη μοναχός στήν Ἱ.
Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος τό 1866,
παίρνοντας τό ὄνομα Δανιήλ.

Τό 1881 ποθώντας τήν ἡσυχία διά-
λεξε ὡς τόπο ἐγκατάστασής του τά
ἐρημικά Κατουνάκια. Ἐκεῖ ἔχτισε μιά
καλύβη, ἡ ὁποία ἔγινε τό θεμέλιο γιά
τό μετέπειτα Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς
Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων. Ἐπι-
δόθηκε στή μελέτη, τήν προσευχή
καί τήν αὐστηρή ἄσκηση, ἐνῶ συγ-
χρόνως ἀσκοῦσε καί τήν τέχνη τῆς
ἁγιογραφίας. Σύντομα ἡ ἀρετή του
τόν ἐπέβαλε στή συνείδηση τῶν
ἁγιορειτῶν πατέρων ὡς τόν κατεξο-
χήν διακριτικό γέροντα, διδάσκαλο
τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὡς τόν πλέον
κατάλληλο νά διακρίνει τήν ἀλήθεια
ἀπό τήν πλάνη. Ἡ γνώμη του ἀποτε-
λοῦσε ἐγγύηση ὀρθοδοξίας. Τή συμ-
βουλή του ζητοῦσαν καί πολλοί ἅγιοι
γέροντες καί πνευματικοί, ὅπως ὁ
γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος καί ὁ Ἅγ.
Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου. Ἰδιαίτερη
ἦταν ἡ σχέση τοῦ   γέροντος Δανιήλ
μέ τόν Ἅγ. Νεκτάριο. 

Ἐκοιμήθη ὁσιακά στίς 8 Σεπτεμ-
βρίου 1929, ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου, τήν ὁποία ὑπεραγαποῦσε.
Ἡ ἁγιοκατάταξή του ἔγινε τό 2020. 

* Ἅγιος Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης
Κατά κόσμον Ἰωάννης Διακογιώρ-

γης. Γεννήθηκε τό 1871 στό χωριό
Ρεΐζ-Ντερέ τῆς ἐπαρχίας Κρήνης τῆς
Μ.Ἀσίας (ἀπέναντι ἀπό τή Χίο). Σέ
ἡλικία 17 ἐτῶν προσέρχεται στή Μο-
νή τῆς Σιμωνόπετρας, στό Ἅγ. Ὄρος,
καί τό 1893 κείρεται μοναχός μέ τό
ὄνομα Ἱερώνυμος.  

Στή Μονή διακρίθηκε  γιά τήν
εὐγένεια καί τήν τέλεια ὑπακοή
στούς προϊσταμένους του, τήν ἐπιτυ-
χή διεκπεραίωση τῶν διακονημάτων
του, τήν πραότητα καί τήν αὐστηρή
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ἀσκητική του ζωή. Εἶχε μεγάλη ἀγάπη
στούς Ἁγίους καί εἶχε συνδεθεῖ μέ
προσωπική φιλία μέ τόν Ἅγ. Νεκτά-
ριο, τόν Ἅγ. Σάββα τόν ἐν Καλύμνῳ
καί τόν Ἅγ. Νικόλαο Πλανά. Γιά πολ-
λούς Ἁγίους μάλιστα συνέθεσε καί
ὕμνους. Τό 1920 παρά τίς ἀντιρρήσεις
του χειροτονεῖται ἱερέας καί ἀναλαμ-
βάνει τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς μέ
ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν πατέρων. Πα-
ρά τά διοικητικά του καθήκοντα ἐξα-
κολουθεῖ νά  εἶναι “ὡς ὁ διακονῶν”
δίνοντας ἔτσι τό παράδειγμα τῆς τα-
πείνωσης καί τῆς ἐργατικότητας. 

Ὅπου ὅμως ὑπάρχει ἀρετή, ἐκεῖ συ-
νήθως ἐγείρεται καί ὁ φθόνος. Ἔτσι
στά 1931 ὁ ἅγιος Γέροντας ἐξορίζεται
ἀπό τή Μονή συκοφαντημένος. Ἀλλά
“τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνερ-
γεῖ εἰς ἀγαθόν”. Ἔτσι ἡ ἐξορία του καί
στή συνέχεια ἡ ἀποστολή του στό Με-
τόχι τῆς Ἀναλήψεως στήν Ἀθήνα γίνε-
ται αἰτία γιά τή σωτηρία χιλιάδων
ψυχῶν. Γιά 26 χρόνια ὁ Ἅγιος ζεῖ ὡς
ἁγιορείτης ἐκτός Ἁγίου Ὄρους διακο-

νώντας ὡς πνευματικός πατέρας τόν
διψασμένο λαό.

Ἐκοιμήθη ὁσιακά τήν ἡμέρα τῶν Θε-
οφανείων, 6 Ἰανουαρίου 1957. Τά ὀστά
του κατά τήν ἐκταφή του εὐωδίαζαν,
ἀφοῦ ὁ Ἅγιος εὐωδίαζε καί ἐνόσω
ζοῦσε. Ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του
ἔγινε τό 2020. 

* Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης

Κατά κόσμον Θεόδωρος Ἀρτζίδης.
Γεννήθηκε γύρω στά 1840 στά Φάρα-
σα τῆς Καππαδοκίας. Σπούδασε στή
Νίγδη καί στή Σμύρνη καί σέ ἡλικία
26 ἐτῶν πῆγε στή Μονή Τιμίου  Προ-
δρόμου στα Φλαβιανά    (Ζεντή -Ντε-
ρέ), ὅπου ἀργότερα ἐκάρη μοναχός
καί πῆρε τό ὄνομα Ἀρσένιος. Χειροτο-
νήθηκε διάκονος ἀπό τόν Μητροπολί-
τη Παΐσιο τόν Β΄, μέ ἐντολή τοῦ
ὁποῖου ἀνέλαβε νά μάθει γράμματα
στά ἑλληνόπουλα τῶν Φαράσων.
Αὐτό φυσικά ἔπρεπε νά γίνεται κρυ-
φά, γιά νά μή τό ἀντιληφθοῦν οἱ
Τοῦρκοι.
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Στά τριάντα του χρόνια χειροτο-
νεῖται ἱερέας καί γίνεται πνευματι-
κός. Κατέβαλε μεγάλους ἀγῶνες γιά
νά διατηρήσει στήν ὀρθόδοξη πίστη
τούς συμπατριῶτες του στά δύσκολα
ἐκεῖνα χρόνια. Ζοῦσε ἀσκητική ζωή
μέ νηστεία, ἔμπονη προσευχή καί
αὐταπάρνηση.

Εἶχε πολλή ἀγάπη σέ ὅλους καί θε-
ράπευε τόν ἀνθρώπινο πόνο ὅπου
τόν συναντοῦσε, σέ Χριστιανούς ἤ
Τούρκους, γιατί ὁ Θεός τόν εἶχε προι-
κίσει μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουρ-
γίας. Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα
πού ἐπετέλεσε ὁ Ἅγιος. Ἔλεγαν οἱ
Φαρασιῶτες: “Ἐμεῖς στήν πατρίδα
μας τί θά πεῖ γιατρός δέν ξέραμε·
στόν Χατζεφεντή τρέχαμε. Στήν
Ἑλλάδα μάθαμε ἀπό γιατρούς, ἀλλά
ἄν τά ποῦμε στούς ἐντόπιους, τούς
φαίνονται παράξενα”. Ἐπιπλέον ἦταν
προικισμένος καί μέ τό προορατικό
χάρισμα. Εἶχε πληροφορηθεῖ ἀπό τόν
Θεό πώς θά ἔφευγαν γιά τήν Ἑλλάδα,
πράγμα πού ἔγινε στίς 14 Αὐγούστου
τοῦ 1924 μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πλη-
θυσμῶν. Γνώριζε ἐπίσης ὅτι ὁ θάνατός
του θά συμβεῖ σ’ ἕνα νησί. Πράγματι
ἐκοιμήθη στίς 10 Νοεμβρίου τοῦ 1924
στήν Κέρκυρα, ὅπου πρωτοεγκατα-
στάθηκαν οἱ πρόσφυγες συγχωριανοί
του. Τρεῖς μέρες νωρίτερα ἡ Παναγία
μέ  τρόπο    θαυματουργικό τόν γύρι-
σε σέ ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος, στά Μονα-
στήρια καί τούς Ναούς, πού τόσο
ἐπιθυμοῦσε νά δεῖ. 

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τόν
ὁποῖο ὁ Ἅγ. Ἀρσένιος εἶχε βαφτίσει
στά Φάρασα λίγο πρίν ἀπό τήν ἀνταλ-
λαγή καί τοῦ εἶχε δώσει καί τό ὄνομά
του, μετέφερε τά ἱερά του λείψανα τό
1958 ἀπό τήν Κέρκυρα στήν Κόνιτσα
καί στή συνέχεια στό γυναικεῖο Ἡσυ-
χαστήριο τῆς Σουρωτῆς, ὅπου ἐπιτε-
λοῦν πολλά θαύματα. Τό 1986 ἔγινε ἡ
ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του. 

* Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Κατά κόσμον Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης.
Γεννήθηκε τό 1924 στά Φάρασα τῆς
Καππαδοκίας, λίγες μέρες πρίν ἀπό τή
φυγή τῶν Φαρασιωτῶν ἀπό τά πατρῶα
ἐδάφη. Τόν βάπτισε ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος
ὁ Καππαδόκης, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε τό
ὄνομά του, γιά “νά τόν ἀφήσει καλόγε-
ρο στό πόδι του”, ὅπως εἶπε.

Στήν Ἑλλάδα ἡ οἰκογένεια τοῦ
Ἀρσένιου ἐγκαταστάθηκε στήν Κόνι-
τσα. Ἀπό μικρός ὁ Ἀρσένιος ἀγα-
ποῦσε νά διαβάζει βίους Ἁγίων, τῶν
ὁποίων προσπαθοῦσε νά μιμηθεῖ τούς
ἀσκητικούς ἀγῶνες. Δέν προχώρησε
σέ σπουδές, ἀλλά   προτίμησε νά μά-
θει τήν εὐλογημένη τέχνη τοῦ μαρα-
γκοῦ, γιά νά βοηθήσει οἰκονομικά
τούς δικούς του. 

Κατά τή στρατιωτική θητεία του
στά ταραγμένα χρόνια τοῦ ἐμφυλίου
ἔδειξε ἀπαράμιλλο θάρρος καί αὐτο-
θυσία προκειμένου νά σώσει τή ζωή
τῶν συστρατιωτῶν του.

Σέ ἡλικία 29 ἐτῶν ἐγκαταλείπει ὁρι-
στικά τόν κόσμο καί φεύγει γιά τό
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Ἅγιον Ὄρος. Τό 1954 κείρεται μοναχός
στήν Ἱ. Μονή Ἐσφιγμένου καί παίρνει
τό ὄνομα Ἀβέρκιος. Μετά δύο χρόνια
στήν Ἱ. Μονή Φιλοθέου κείρεται μικρό-
σχημος μοναχός μέ τό ὄνομα Παΐσιος.
Μετά ἀπό τήν τετραετή παραμονή του
στήν Ἱ. Μονή Παναγίας τοῦ Στομίου,
τήν ὁποία μέ πολύ μόχθο ἀνακαίνισε,
φεύγει γιά τό ὄρος Σινά, ὅπου ἐπί δύο
χρόνια ἀσκεῖται μέ ὑπεράνθρωπους
ἀγῶνες. Ἀπό αὐτούς ὅμως, καθώς καί
ἀπό τό τραχύ κλίμα, κλονίστηκε ἡ
ὑγεία του κι ἔτσι ἀναγκάζεται νά ἐπι-
στρέψει στό Ἅγιον Ὄρος τό 1964. Ἐδῶ
συνέχισε τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες  του
μέ ἀμείωτο ζῆλο καί ἔφτασε σέ μέτρα
ὑψηλά. 

Ἀργότερα ἐγκαταστάθηκε στό κελί
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί μετά ἀπό μιά
δεκαετία στήν ἐγκαταλελειμμένη «Πα-
ναγούδα». Ἐκεῖ καθημερινά τόν ἐπι-
σκεπτόταν πλῆθος λαοῦ, κι ἐκεῖνος μέ
θυσιαστική ἀγάπη προσπαθοῦσε νά
βοηθήσει τόν καθένα, παρά τούς πό-
νους πού τοῦ προκαλοῦσαν οἱ πολλές
του ἀσθένειες. Προικισμένος καί μέ τό
προορατικό χάρισμα προεῖπε πολλά
πού πρόκειται νά συμβοῦν “ἐν τοῖς
ἐσχάτοις καιροῖς”. Μετά τήν ἐπιδείνω-
ση τῆς ἀσθένειας τοῦ καρκίνου, ἀπό
τήν ὁποία ἔπασχε, ἐκοιμήθη στίς 12
Ἰουλίου 1994 στό γυναικεῖο Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Σουρωτῆς, τοῦ ὁποίου εἶχε τήν πνευ-
ματική καθοδήγηση. Ἡ ἁγιοκατάταξή
του ἀπό τήν Ἐκκλησία ἔγινε τό 2015. 

*  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
Τό ἐπώνυμο Τσαλίκης. Γεννήθηκε τό

1920 στό Λιβίσι τῆς Λυκίας ( ἀρχαία
Καρμυλησσός), ἀπέναντι ἀπό τό Κα-
στελλόριζο. Σέ ἡλικία δύο ἐτῶν ἔρχεται
μέ τήν οἰκογένειά του μετά ἀπό ἀφά-
νταστες ταλαιπωρίες στήν Ἑλλάδα.
Ἐγκαθίστανται ἀρχικά σ’ ἕνα χωριό τῆς
Ἄμφισσας, ὅπου γιά δύο χρόνια διαμέ-

νουν σέ μιά ἀποθήκη μαζί μέ τούς
ὑπόλοιπους πρόσφυγες. Ἐκεῖ μέ θαυ-
μαστό τρόπο τούς βρίσκει καί ὁ πατέ-
ρας του, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά δρα-
πετεύσει ἀπό τά φοβερά «τάγματα
ἐργασίας». Ἡ ὁριστική τους ἐγκατά-
σταση γίνεται στό χωριό Φαράκλα τῆς
Εὔβοιας.

Τό 1952 ὁ Ἰάκωβος ἐκπληρώνει τή
βαθιά ἐπιθυμία πού εἶχε ἀπό μικρό
παιδί καί κείρεται μοναχός στήν Εὐβοϊ-
κή Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ. Παρά τή
θέλησή του χειροτονεῖται ἱερέας καί τό
1975 γίνεται ἡγούμενος τῆς Μονῆς.
Ἔζησε μιά ζωή μεγάλων ἀσκητικῶν
ἀγώνων, ἀλλά καί θυσιαστικῆς προ-
σφορᾶς πρός ὅλους τούς πιστούς.
Ἐκτός ἀπό τούς ἁπλούς ἀνθρώπους
ἔρχονταν νά τόν συμβουλευτοῦν μονα-
χοί καί κληρικοί κάθε βαθμοῦ, ἀκόμη
καί ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχες, ἄρχο-
ντες, ἀνώτατοι δικαστές, καθηγητές
Πανεπιστημίου καί ἐπιστήμονες.
Ὅλους τούς δεχόταν παρά τίς πολλές
καί βασανιστικές του ἀσθένειες. Καί
ὅλοι ἔφευγαν ἀναπαυμένοι, ἔχοντας
πάρει ἀπό τή συνομιλία μαζί του μιά
γεύση τοῦ παραδείσου. Ὡς ἱερέας συλ-
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λειτουργοῦσε μέ ἀγγέλους καί τά μά-
τια του ἔβλεπαν τά      φοβερά πού
τελεσιουργοῦνται πάνω στήν ἁγία
Τράπεζα κατά τήν ὥρα τῆς Θ.Λει-
τουργίας. 

Ὁ Θεός τόν χαρίτωσε μέ τό προο-
ρατικό χάρισμα, καθώς καί μέ τό χάρι-
σμα τῆς θαυματουργίας. Ἐκοιμήθη
ὁσιακά στίς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1991 καί
τό 2017 κατετάγη στό Ἁγιολόγιο τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως προφητικά τοῦ τό
εἶχε προείπει ὁ Μητροπολίτης πού
τόν χειροτόνησε.

*  Ἅγιος  Γεώργιος ὁ ἐν Δράμᾳ

Κατά κόσμον Ἀθανάσιος Καρσλί-
δης. Καταγόμενος ἀπό τόν Πόντο γεν-
νήθηκε τό 1901 σ’ ἕνα χωριό τῆς Νό-
τιας Γεωργίας, ὅπου εἶχαν μετανα-
στεύσει πολλοί συμπατριῶτες του.
Ἀπό πολύ μικρός γνώρισε τήν ὀρφά-
νια καί τή μοναξιά. Ἀλλά καί ἀπό
παιδί ἀγάπησε  τήν ἄσκηση καί τήν
προσευχή. 

Τό 1919 κείρεται μοναχός καί ὀνομά-
ζεται Συμεών. Λέγεται πώς κατά τήν

ὥρα τῆς κουρᾶς του οἱ καμπάνες σή-
μαιναν μόνες τους. Γιά τήν πίστη του
ὑπέστη μεγάλες καί φριχτές κακου-
χίες, φυλακίσεις καί διώξεις ἀπό τό
ἄθεο κομμουνιστικό καθεστώς, πού
εἶχε ἐπιβληθεῖ μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ
1917. Καταδικάστηκε καί σέ θάνατο,
ἀλλά ἡ ποινή δέν ἐκτελέστηκε. 

Τό 1925 χειροτονεῖται πρεσβύτερος
καί ὀνομάζεται Γεώργιος. Τό 1929 κα-
ταφέρνει νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα καί
ἐγκαθίσταται στό χωριό Ταξιάρχες (Σί-
ψα) τῆς Δράμας. Ἐκεῖ χτίζει τήν
ἐκκλησία τῆς Ἀναλήψεως καί ἕνα κελί
γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτά θά ἐξελι-
χθοῦν κατόπιν στό σημερινό σπου-
δαῖο μοναστήρι. 

Στή βουλγαρική κατοχή ὑπέστη νέ-
ες διώξεις καί μέ θαυμαστό τρόπο σώ-
θηκε ἀπό βέβαιο θάνατο. Ὅλη ἡ ζωή
του χαρακτηρίζεται ἀπό ἀσκητικότη-
τα καί πολλή ἀγάπη πρός τόν πλη-
σίον. Ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ  φιλοξενία
του ἦταν παροιμιώδεις. Ὡς πνευματι-
κός εἶχε πάντα μιά διακριτική αὐστη-
ρότητα, πού ἀποσκοποῦσε στήν ἀλη-
θινή συντριβή καί μετάνοια τοῦ ἐξομο-
λογουμένου. Γιά τόν ἴδιο σκοπό χρη-
σιμοποιοῦσε καί τό προορατικό χάρι-
σμα, μέ τό ὁποῖο τόν εἶχε στολίσει ὁ
Θεός. 

Ἐκοιμήθη ὁσιακά στίς 4 Νοεμβρίου
1959 καί τό 2008 κατατάχθηκε στό
Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. 

* Ἁγία Σοφία ἡ ἐν Κλεισούρᾳ
Ἡ Σοφία Ἀμανατίδου γεννήθηκε τό

1883 στό χωριό Σαρήπαπα τῆς Τρίπο-
λης τοῦ Πόντου. Ἀπό τό γάμο της μέ
τόν Ἰωάννη Χοτοκουρίδη ἀπέκτησε
ἕνα παιδί, τό ὁποῖο βρῆκε τραγικό θά-
νατο μετά ἀπό δύο χρόνια. Τό 1914 οἱ
Τοῦρκοι παίρνουν τόν ἄντρα της στά
περιβόητα «τάγματα ἐργασίας», ἀπό
ὅπου δέν γύρισε ποτέ.

   





Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν
ἦρθε στήν Ἑλλάδα καί τό 1927 μέ πα-
ρότρυνση τῆς Παναγίας ἔρχεται στήν
Κλεισούρα της Καστοριᾶς, στήν Ἱ.Μο-
νή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Ἐδῶ, μέ

τήν καθοδήγηση ἑνός ἐναρέτου ἱερομο-
νάχου, τοῦ π. Γρηγορίου, ζεῖ ἀσκητικά
ὡς λαϊκή φορώντας τά μαῦρα ροῦχα
τῆς χηρείας καί τῆς ἀσκήσεως. Οἱ προ-
σκυνητές τήν ἔβρισκαν τίς μέρες τοῦ
χειμώνα καθισμένη πάνω στό σβησμέ-
νο τζάκι νά ὑπομένει τήν πολλή ὑγρα-
σία καί τό κρύο, πού ἔφτανε τούς -15
βαθμούς.

Τρεφόταν συνήθως μέ χόρτα καί
φύλλα δέντρων. Ὅταν τῆς ἔδιναν
ροῦχα ἤ χρήματα, τά μοίραζε στούς
φτωχούς. Παρηγοροῦσε, βοηθοῦσε καί
συμβούλευε ὅσους εἶχαν προβλήματα
καί στεναχώριες. Εἶχε ἄμεση ἐπικοινω-
νία μέ τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους.
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό 1974. Στήν ἀνα-
κομιδή τῶν λειψάνων της τά ὀστά της
εὐωδίαζαν. Τό 2012 ἔγινε ἡ ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξή της.

Σύγχρονοι Ἅγιοι γόνοι τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων 






  























 








 






  






 



 





  









   



Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Δράμᾳ (Καρσλίδης) 

«Ὅλοι θά φύγουν ἀπό δῶ μιά μέρα. Ἐδῶ
εἴμαστε περαστικοί διαβάτες. Ἤρθαμε νά
δείξουμε τά ἔργα μας καί νά φύγουμε...
Πάντοτε ἀγάπη, καί σ’ αὐτούς πού μᾶς
ἀγαποῦν, καί σ’ αὐτούς πού μᾶς μισοῦν.
Νά τούς συγχωροῦμε καί νά τούς ἀγα-
ποῦμε, ὅσο μεγάλο κακό κι ἄν μᾶς ἔχουν
κάνει. Τότε εἴμαστε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί
τότε συγχωροῦνται καί τά δικά μας ἁμαρ-
τήματα. Γιατί ὅλοι μας ἁμαρτάνουμε κάθε
τόσο. Ἀφοῦ στή γῆ πατήσαμε καί σάρκα
φορέσαμε, κάθε βῆμα καί ἁμαρτία... Πά-
ντα ἀγάπη νά κηρύττετε. Αὐτός εἶναι ὁ
πιό βασικός νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπη καί
μόνον ἀγάπη».

* * *
«Ποτέ σου νά μή ζηλέψεις τόν πλοῦτο

οὔτε τίς φαντασίες. Πάντα νά ζεῖς σεμνά
καί ταπεινά, χωρίς ἐγωισμό. Γιατί ὁ ἐγωι-
σμός εἶναι φοβερό ἁμάρτημα. Ὅταν ἀκοῦς
ὅτι συκοφαντοῦν κάποιον, ἄς εἶναι καί
ἀλήθεια, ποτέ σου νά μή συμπληρώνεις
κατηγορίες, ἀλλά πάντα νά λές τό καλό
καί νά λυπᾶσαι. Πάντα νά φροντίζεις, νά
ἀγαπᾶς τούς φτωχούς, τούς γέρους, τά
ὀρφανά, τούς ἀρρώστους».

* * *
«Ὁ Θεός φροντίζει γιά ὅλους. Ἡ ἀπελ-

πισία εἶναι σχεδόν ἀπιστία».
* * *

«Ἡ προσευχή καί ἡ ἐλεημοσύνη πᾶνε
μαζί. Ἄν κάνεις προσευχή χωρίς ἐλεημο-

σύνη, τότε νεκρή εἶναι καί ἡ προσευχή
σου».

* * *
«Ὅταν πηγαίνετε στήν ἐκκλησία, νά

φροντίσετε νά πηγαίνετε ὅσο μπορεῖτε
πρωί καί μόλις μπεῖτε στήν εκκλησία, νά
κλείνετε τό στόμα σας καί σιγά - σιγά νά
ἀνάβετε τό κερί σας καί νά στέκεστε πά-
ντα στήν ἴδια θέση. Οὔτε νά κάθεστε τήν
ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας χωρίς λόγο. Ὁ
νοῦς σας νά μή ξεφεύγει ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ἀπό
τήν ὥρα πού θά μπαίνετε στήν ἐκκλησία
μέχρι νά τελειώσει, νά τό παίρνετε ἀπό-
φαση, νά διαθέσετε ὅλο τόν χρόνο στήν
προσευχή».

* * *
«Νά ἔχετε πραότητα καί ἄν σᾶς προ-

σβάλει ὁ ἄλλος, νά μή θέλετε νά τόν ἐκδι-
κηθεῖτε, ἀλλά νά τόν συγχωρεῖτε καί νά
τοῦ δείχνετε καλοσύνη. Καί μέ τήν ἀγάπη
πού θά τοῦ δείξετε θά τόν ὑποχρεώσετε
νά σᾶς ζητήσει συγγνώμη, ἐάν βέβαια
εἶναι ἄνθρωπος με συνείδηση. Γιατί, παι-
διά μου, ἀπό τό καλό ἔρχεται καλό·  ἀπό
τό κακό ποτέ δέν ἔρχεται καλοσύνη. Γι’
αὐτό κι ἐσεῖς μή μαλώνετε μέ ἕναν πού θά
σᾶς πειράξει, γιατί θά πληθύνει τό κακό·
ἀλλά δείξετέ του καλοσύνη, γιά νά ἠρεμή-
σει καί νά ἔχετε μισθό ἀπό τόν Θεό.
“Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε” μᾶς λέγει
ὁ Χριστός». 

Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Δράμᾳ (Καρσλίδης)

 



 Ἡ Ὁσία Σοφία, ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας

«Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφό τόν
ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ;
Ὄχι νά φοβᾶσαι τόν Θεό, ἀλλά νά
φοβᾶσαι νά μή στενοχωρήσεις τόν ἄλλο,
νά μή τόν βλάψεις, νά μή τόν ἀδικήσεις,
νά μή τόν κατηγορήσεις.  Αὐτή εἶναι ἡ σο-
φία. Ὕστερα τά ἄλλα, γιά νά ζήσεις, σέ
φωτίζει ὁ Θεός τί νά κάνεις».

* * *
« Ἡ ἐλεημοσύνη κρυφή νά εἶναι, μόνο ὁ

Θεός νά ξέρει».
* * *

« Ἄχ, νά ξέρατε τί ἔπαθε ὁ Κύριος τήν
Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, τίποτα δέν
θά βάζατε στό στόμα σας. Οὔτε ψωμί, ὄχι
λάδι. Μή μαντζιρίζετε ( = τρῶτε ἀρτύσι-
μα) Τετάρτη καί Παρασκευή».

* * *
«Πολλά λόγια νά μή λέτε, λίγα καί

εὐλογημένα. Νά ἀγαπᾶτε τόν Θεόν καί ἡ
καρδιά σας νά λάμπει ὡσάν τόν ἥλιον».

* * *
«Τό στόμα νά γίνει βασιλικός καί τρια-

ντάφυλλο».
* * *

«Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομο-
νή, χαρά σ΄αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή,
σάν τόν ἥλιο θά λάμψει.  Πολλάν ὑπομο-
νήν νά κάνετε».

* * *
« Ἡ Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει.

Λέει στόν Υἱόν της: “ Υἱέ μου καί Θεέ μου,
δῶσε στόν κόσμον σοφία. Συγχώρεσε τόν

κόσμον”. Παναγία μου, προσκυνῶ τήν χά-
ρη σου. Ὁ Κύριος λέει:  «Ἐγώ κατέβηκα,
σταυρώθηκα, καρφώθηκα καί αὐτοί δέν
πιστεύουν».  Ἀναμένει ὁ Θεός, ἀναμένει.
Κάνει ὑπομονή».

* * *
«Μετανοῆστε, γιατί τά σύννεφα τῆς

ὀργῆς τοῦ Θεοῦ σίμωσαν στή γῆ. Μεγάλο
κακό ἔρχεται ἀπό τήν πολλήν ἁμαρτίαν».

* * *
« Ἄν κάποιος θυμώσει, νά πάει ἀμέσως

νά μιλήσει, νά λέει δῶσε μου ἕνα κάτι, καί
νά μιλήσει. Θυμόν νά μή κρατοῦμε. Ὁ θυ-
μός εἶναι κακόν πράγμα. Ὅποιος εἶναι θυ-
μωμένος, καί ἀντίδωρο δέν πρέπει νά
παίρνει».

* * *
«Οἱ ταπεινοί θά κερδίσουν τόν παρά-

δεισο».
* * *

« Νά εἴστουνε καλά. Χαράν νά ἔσετε!
Νά μετανοᾶτε, παιδία μου...Νά ἐφτᾶτε
προσευχήν... Νύχταν καί ἡμέραν... ὅπου
πορπατεῖτε, ὅπου εὑρίουστουν, ὅπου στέ-
κουστουν, πάντα νά λέτε “Χριστέ μ΄, νά
ἐλεῆσ΄με!” Μέ γλυκόν γλώσσαν νά μιλᾶτε
μέ τόν Θεόν, νά φτᾶτε προσευχήν».

* * *
«Ἐγώ θά φύγω, ἀλλά νά ξέρετε· ἡ λαι-

μαργία θά χάσει τόν κόσμον· ἡ λαιμαργία
καί ἡ ὑπερηφάνεια».

(Ὁσία Σοφία, ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας)

 



ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ; 

Ὁ Χρι-
στός ἀγά-
πησε τόν
Ἀπ. Παῦλο,
τόν πρώην
Σαῦλο. Δέν
ἤθελε νά ζεῖ
μέσα στό
σκοτάδι καί
στήν πλά-

νη. Ἔτσι μιά ἡμέρα ἔξω ἀπό
τή Δαμασκό τόν κάλεσε μέ
τήν οὐράνια ὀπτασία κοντά
του. Καί ἐκεῖνος δέν ἔγινε
«ἀπειθής τῇ οὐρανίῳ ὀπτα-
σίᾳ». (Πράξ. 26, 19). Ἀκολού-
θησε τόν Χριστό. Καί τόν ἀγά-
πησε δυνατά. Μέ μιά ἀγάπη
πού δοκιμάστηκε σκληρά.
Πόσα δέν ὑπέφερε ὁ Παῦλος
γιά τόν Χριστό! «Θλῖψις, στε-
νοχωρία, διωγμός, λιμός, γυ-
μνότης, κίνδυνος, μάχαιρα...»
εἶναι ἐκεῖνα πού δοκίμασε στή
ζωή του. Κανένα ὅμως ἀπό
αυτά δέν στάθηκε ἱκανό νά
τόν χωρίσει ἀπό τόν Χριστό.
Κανένα ἀπολύτως. Γι᾽ αὐτό
μποροῦσε νά γράψει ἀνεπιφύ-
λακτα στούς χριστιανούς τῆς
Ρώμης: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;».
Ποιός ἄνθρωπος, ποιός κίνδυ-
νος, ποιό πράγμα; Κανείς καί
τίποτε.

Τέτοια ἀγάπη στόν Χριστό
βλέπουμε σέ πολλές ψυχές
καί σήμερα. Πάντοτε θά
ὑπάρχουν ψυχές πού θά ἀγα-
ποῦν τόν Χριστό. Ἀλλά ὁ δε-
σμός αὐτός τῆς ἀγάπης δοκι-
μάζεται σκληρά καί στίς ψυ-
χές αὐτές. Δοκιμάζεται καί σ᾽
αὐτές μέ θλίψεις, μέ στενοχω-
ρίες, μέ διωγμούς καί μέ ἀπει-
λές.  Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού
πολεμοῦν ποικιλοτρόπως τόν
οὐράνιο αὐτό δεσμό.

Κι αὐτοί εἶναι:

* Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπι-
τιοῦ. Οἱ «οἰκιακοί». Αὐτοί,
πρῶτα, τίς περισσότερες φο-
ρές, ἀποδοκιμάζουν τό δεσμό
τῆς ἀγάπης μέ τόν Κύριο. Θέ-
λουν ἴση ἀγάπη καί στόν κό-
σμο καί στό Χριστό. «Πᾶν μέ-
τρον ἄριστον», λένε. Ξεχνοῦν
ὅμως ὅτι «οὐδείς δύναται δυσί
κυρίοις δουλεύειν» (Λουκ. 10,
27). Τό ξεχνοῦν, μέ ἀποτέλε-
σμα νά δημιουργοῦν κατα-
στάσεις σέ βάρος τῶν παιδιῶν
τους, πού δώσανε τήν καρδιά
τους ὁλόκληρη στόν Ἰησοῦ.
Ἄλλοτε τά ἀπειλοῦν καί ἄλλο-
τε τά δέρνουν ἀποφασισμένοι
νά τά χωρίσουν ἀπό τόν Κύ-
ριο. Ἔτσι γίνονται πραγματι-
κοί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, γιά νά

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ;
 



 



ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου.
«Καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκια-
κοί αὐτοῦ» (Ματθ. 10, 36).

* Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀπιστίας.
Αὐτοί ἰδιαίτερα μισοῦν τόν δεσμό
μέ τόν Χριστό. Καί κάνουν τό πᾶν
νά χωρίσουν τίς ψυχές ἀπό τόν Κύ-
ριο. Καί τό κάνουν αὐτό μέ τά λό-
για. Μέ τήν πειθώ. Δέν ἀπειλοῦν
αὐτοί ποτέ. Δέν μαλώνουν. Δέν
εἰρωνεύονται. Εἴπαμε. Αὐτοί μόνο
ὁμιλοῦν. Μόνο συζητοῦν. Καί συζη-
τοῦν ἀκαδημαϊκά. Φιλοσοφικά.
Κάθονται, λοιπόν, καί ἀραδιάζουν
ἕνα σωρό ἐπιχειρήματα γιά ν᾽ ἀπο-
δείξουν ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός οὔτε
ἄλλη ζωή καί ἄλλος κόσμος. Τό πᾶν
εἶναι τούτη μόνο ἡ ζωή. Τακτική,
πού θυμίζει αὐτό πού ἔγινε μέ τήν
Ἁγία Αἰκατερίνη στήν Ἀλεξάνδρεια.
Μαζεύτηκαν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι τῆς
πόλεως γιά νά πείσουν, μέ τά φιλο-
σοφικά τους ἐπιχειρήματα, τή χρι-
στιανή κόρη πώς ἡ χριστιανική πί-
στη εἶναι ψεύτικη. Δέν πέτυχαν
ὅμως νά τήν πείσουν. Ἀντίθετα μά-
λιστα. Πείστηκαν αὐτοί πώς ὁ ἀλη-
θινός Θεός εἶναι ἕνας καί μόνον.
Αὐτός, πού πίστευε καί ἀγαποῦσε
ἡ καλλιπάρθενος αὐτή κόρη τῆς
Ἀλεξάνδρειας. Ὁ Χριστός. Καί ἔγι-
ναν τότε ὅλοι τους χριστιανοί καί
Μάρτυρες. Ὡστόσο ὅμως καλύτε-
ρα εἶναι νά ἀποφεύγουμε τέτοιες
συνεντεύξεις. Τέτοιες ἀκαδημαϊκές
συζητήσεις... Θά μποροῦσε κι ἐδῶ
νά ἔχει ἐφαρμογή ἡ προτροπή τοῦ
Ἀπ. Παύλου: «Μωράς δέ ζητήσεις
.... περιΐστασο» (Τίτ. 3, 9). Συζητή-
σεις ἀνόητες, χωρίς νόημα, νά τίς
ἀποφεύγετε.

* Οἱ κοσμικοί καί οἱ «μοντέρ-
νοι». Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί προσπα-
θοῦν νά μᾶς χωρίσουν ἀπό τό Χρι-
στό μέ ἄλλον τρόπο. Μέ τά ἀπατη-
λά καί ἁμαρτωλά θέλγητρα τοῦ κό-
σμου τούτου. Μέ τίς ἐφήμερες χα-
ρές καί διασκεδάσεις. Μέ τή μο-
ντέρνα καί γελοία ἐνδυμασία. Μέ
τά ἔξαλλα τραγούδια καί χορούς.
Μέ τήν καλοπέραση. Μέ τίς σύγ-
χρονες ἀνέσεις. Μέ τά ὑλικά ἀγα-
θά. Μέ τούς ψεύτικους καί κίβδη-
λους θησαυρούς, πού δέν μποροῦν
νά ἱκανοποιήσουν τήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου. Μέ τίς κοσμικές δόξες.
Μέ τίς ποικίλες ἡδονές. Καί μέ κα-
θετί τό ἐπίγειο, πού μόνο ἀληθινή
χαρά δέν μπορεῖ νά δώσει στόν
ἄνθρωπο. Ἀλλά τί εἶναι ὅλα αὐτά
μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Χρι-
στοῦ; Τίποτε. Ἕνας ἀπόστολος
Παῦλος συγκρίνοντας ὅλα αὐτά,
καί ἄλλα πολλά, μέ τόν Χριστό, τά
ὀνομάζει σκύβαλα. Καί λέγει: «Τά
πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα
Χριστόν κερδήσω» (Φιλιπ. 3, 8).

Ἀδελφοί,

Προσέχετε ἀπό τούς οἰκιακούς.
Ἀποφεύγετε τάς «μωράς συζητή-
σεις». Περιφρονῆστε τά σκύβαλα
τοῦ κόσμου καί μείνετε πιστοί καί
ἀφοσιωμένοι, μέ ὅλη σας τήν καρ-
διά, κοντά στόν Χριστό. Κανείς
νά μή μᾶς χωρίσει ἀπό τόν Χρι-
στό. Κανείς. Κανείς ἄνθρωπος.
Κανένα πράγμα. Καμία ἀπειλή.
Καί κανένας κίνδυνος... «Πιστοί
ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. 2, 10).

 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ;
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 Εὐχαριστίες γονέων

Ἀπό τά πολλά εὐχαριστήρια μηνύματα
πού λάβαμε ἀπό γονεῖς παιδιῶν καί τά
ὁποῖα ἀποτελοῦν τόν ἀπόηχο τῆς κατα-
σκήνωσης, δημοσιεύουμε ἀντιπροσωπευ-
τικά ἕνα, εὐχαριστώντας κι ἐμεῖς τούς γο-
νεῖς, πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στό
ΘΑΒΩΡ. Καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι ὅσα
χρόνια μᾶς δώσει ὁ Θεός, θά ἀγωνιζόμα-
στε μέ τή δύναμή Του γιά νά θωρακίζουμε
τή νέα γενιά μέ τίς ἀθάνατες ἀξίες τῆς
Ὀρθόδοξης Πίστης καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

«Μέ τό παρόν μήνυμα, θά ἤθελα νά
σᾶς εὐχαριστήσω θερμά, γιά ὅλες τίς ὑπέ-
ροχες καί ποιοτικές ἀναμνήσεις πού ἀφή-
νετε στά παιδιά μου, μέσα ἀπό τίς κατα-
σκηνωτικές σας     περιόδους. Κάθε χρόνο
ἐπιστρέφουν ὅλο καί καλύτερα, ὅλο κι
εὐτυχέστερα. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί ἀφου-
γκράζεστε τίς ἰδιοτροπίες τους στό
φαγητό, τίς ἰδιαιτερότητές τους

στίς παρέες, τήν

ἀνάγκη τους νά μάθουν τήν ἱστορία καί
καλύπτετε συχνά τό κενό, πού ἀφήνουμε
ἐμεῖς ὡς γονεῖς, στήν ἐπίγευση τῆς μόνης
ἀληθινῆς ζωῆς, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

Εὐχόμαστε νά εἴμαστε, τοῦ χρόνου,
ὅλοι ὑγιεῖς καί μέ τό καλό νά ἀνταμώσου-
με καί πάλι. 

Ὁ Θεός νά σᾶς δίνει ὅλες ἐκεῖνες τίς
προϋποθέσεις, νά       φέρετε εἰς πέρας καί
τό ὑπόλοιπο τοῦ καλοκαιριοῦ, καί νά
προετοιμαστεῖτε γιά ὅλους μας καί τήν
ἑπόμενη χρονιά». 

Σ.Ι - Σ.Α. 

 





Ἦταν τό 2009, ὅταν ὁ μακαριστός
Γέροντας Γερβάσιος μέ δύο λεωφο-
ρεῖα γεμάτα μέ συνεργάτες τῆς Δια-
κονίας τῶν Κρατουμένων «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐπισκέφθηκε
τίς φυλακές Ζιλάβα καί Ραχόβα στή
Ρουμανία. Ἐκεῖ δέχτηκε τήν παρά-
κληση-πρόσκληση τοῦ Κωνσταντίνου
Πάσσαρη ἀπό τή φυλακή τῆς Γκέρ-
λα: «Δέν ἔχει καί γιά μένα λίγη
ἀγάπη ὁ π. Γερβάσιος;...» Ἀλλά ὁ π.
Γερβάσιος εἶχε πολλή ἀγάπη, κι ἔτσι
ἄφησε τά 99 πρόβατα - τούς συνερ-
γάτες πού εἶχε μαζί του -καί πῆρε τό
δρόμο νά βρεῖ τό ἕνα, τό χαμένο πρό-
βατο.

Μακρινή ἡ πορεία, 450 περίπου χι-
λιόμετρα, καί μέ ἐναλλαγή συγκοινω-
νιακῶν μέσων. Ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ
καλοῦ ποιμένα παρέβλεπε τόν κόπο
καί τό βάρος τῆς ἡλικίας. Καί ἡ συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε. Κι ἔγινε
ἡ εὐλογημένη ἀρχή τῆς μετανοίας,
πού σφυρηλάτησε τόν ἱερό δεσμό
ἀνάμεσα στόν    πνευματικό πατέρα
καί τόν πρώην ἄσωτο γιό. 

Ἀκολούθησαν πολλές ἐπισκέψεις
ἀπό τότε˙ ἱερές ἐπισκέψεις, πού ἐπι-
σφραγίζονταν κάθε φορά μέ τά Μυ-
στήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως
καί τῆς Θ. Κοινωνίας. Μιά καινούρια

ζωή εἶχε ἀρχίσει γιά τόν ἰσοβίτη κρα-
τούμενο, ὁ ὁποῖος πλέον ὁμολογοῦσε
ὅτι δέν αἰσθανόταν φυλακισμένος.
Γιατί ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, δῶρο
τῆς θείας χάριτος, εἶναι βίωμα ψυχῆς
καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό ἐξωτερικές
συνθῆκες. 

Ἦρθε ὅμως ἡ μέρα πού ὁ  “ Ἀετός
τῶν φυλακισμένων”, ὁ Γέροντας Γερ-
βάσιος, πέταξε στήν πολυπόθητή του
οὐράνια πατρίδα. 5 Μαρτίου τοῦ
2020. Ὡστόσο εἶχε φροντίσει νά μήν
ἀφήσει ὀρφανά τά πνευματικά του
παιδιά οὔτε τό ἔργο τῆς ζωῆς του
ἀκυβέρνητο.  Ὅλα τά ἐμπιστεύθηκε
στή Θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία ὁδήγησε
κοντά του τόν ἄξιο διάδοχό του, τόν
ἱερομόναχο π. Νήφωνα, ἡγούμενο τῆς
Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας.
Σ’ αὐτόν ἀναπαύτηκε ὁ Γέροντας καί
στά ἄξια χέρια του παρέδωσε τίς ψυ-
χές πού κρέμονταν ἀπό τό     πετρα-
χήλι του.

Δἐν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀλλαγή
τῆς πνευματικῆς  πατρότητας γιά τόν
κρατούμενο τῆς Γκέρλα. Πολλά τά
ἐρωτήματα πού τόν βασάνιζαν. Καί τό
κυριότερο: Θά ἔβρισκε στό πρόσωπο
τοῦ διαδόχου τόν πατέρα , ὅπως τόν
βρῆκε στό πρόσωπο τοῦ π. Γερβασί-
ου; 



 



Τά σύννεφα ὅμως τῶν λογι-
σμῶν διαλύθηκαν ἀπό τίς πρῶτες
ἤδη τηλεφωνικές ἐπαφές. Ἡ
αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πλη-
ροφόρησε τήν καρδιά τοῦ υἱοῦ
ὅτι ὁ πατέρας  εἶναι ἐκεῖ. 

Ἀλλά οἱ γενικότερες συνθῆκες
πού ἐπικράτησαν λόγω τῆς παν-
δημίας δέν ἐπέτρεπαν τήν πολυ-
πόθητη συνάντηση. Ἐπί δύο χρό-
νια ἡ τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ
τόν πνευματικό πατέρα ἦταν
ἀνελλιπής.  Καί οἱ δυό πλευρές
ὅμως λαχταροῦσαν τή συνάντηση
“πρόσωπο πρός πρόσωπο”. 

Καί ἡ μέρα ἔφτασε. 15 Ἰουνίου
2022. Ὁ νέος ποιμένας ξεκινάει
νά συναντήσει τό ἀγαπημένο
πρόβατο. Κατά τό παράδειγμα
κι αὐτός τοῦ Ἀρχιποίμενος Χρι-
στοῦ. Διασχίζει χιλιόμετρα πάλι,
γιά νά φτάσει αὐτή τή φορά στή
φυλακή τοῦ Ἀράντ.

Ἔστω κι ἄν ἡ συνάντηση
πραγματοποιήθηκε μέσα ἀπό τό τζά-
μι, τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως συντελέστηκε. Μέ δάκρυα συ-

γκίνησης καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Ἡ
χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταγγί-
στηκε στήν ψυχή τοῦ κρατουμένου, ὁ
ὁποῖος ὅλα αὐτά τά χρόνια βιώνει τή

μετάνοια γιά τά  πεπραγμένα
του.

Σέ λίγο βρίσκεται πάλι κυ-
κλωμένος ἀπό τό ψυχρό περι-
βάλλον τῆς φυλακῆς. Μά ὅλα
τώρα εἶναι τόσο διαφορετικά!
Ἔχουν τή γεύση τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ, γιά τόν Ὁποῖο κανέ-
νας δέν εἶναι ἀπόβλητος. Φτά-
νει νά προστρέχει στήν ἀγκαλιά
Του πλυμένος μέ τά δάκρυα
τῆς μετανοίας. Τότε ἀκούει κι
αὐτός στά βάθη τῆς ψυχῆς του
τή διαβεβαίωση ἀπό τά θεϊκά
χείλη:  «Ἀμήν λέγω σοι, σήμε-
ρον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παρα-

δείσῳ» (Λουκ. κγ,43)

 

Ὁ Γέροντας Νήφων ἔξω ἀπό τήν ἀνδρική φυλακή
τοῦ Ἀράντ.

Μέ τήν προεστῶσα καί τόν π. Θεοφάνη, 
ἔξω ἀπό τή γυναικεία φυλακή τοῦ Ἀράντ.

 



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 




 

  

 

 



  

 


 
 













    
     








Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.





Α/Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
1.
2.
3.
4.

Αὐλώνα: Κατ. Κράτησης
Θεσ/νίκη: Γ.Α.Δ.Θ. Δ/νση Ἀλλοδ.
Θεσ/νίκη: Κατ. Κράτησης
Χαλκίδα:          Κατ. Κράτησης
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e-mail: Info@diakonia-filakon.gr
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